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  آويشكخُ

  نجيبه فيروزي

  
سيدحاجي صداي مردها را مي شنود و چشمانش مي چرخد به سمت در حاولي. ميبيند كه نبي  كلكين اتاق باز است.

زن سيد اند. سيدحاجي ايستاد شده ١همه دِم حاوليزوار چيزي را به زنش نشان ميدهد و با آب وتاب چيزي را مي گويد. 
خودش گفتَه « گويد:آيد كه به زن سيدحاجي ميمي ٢رزواصداي نبيسيدحاجي .آنها را راهنمايي مي كند به داخل اتاق 

  » كه شفا ميدَه.

يم عرق كر كند.ن مردها ايستاد شده است اشاره ميميا و سياهي بر سرش بود ٣بعد با انگشت به مردي كه لنگي
  .گيردمياش صورتش را با دستمال گردني

يد ر خواستيم اول سطخاخاخااخهمو  ،از،از،از. ازجي دِق شديمحاحاحاپشت سيد حا ،از،از،ازهمَه ازلَه .. ما خاخاخاخاها خا_
  فا پيدا كنَه.شششحاجي ش

حاجي تهِ دلش خوش شود . زن سيدتر ميها بلنداند. صدانشستهخيره به آنها  ،روي ديوار حاولي سيد حاجي چند كبوتر
ي هاي قرمز وآفتاب سوخته. در چهرهمردها پشت سرش بيايند داخل رود كهجلوتر مي. م خواهد شدشود كه بال گُمي

هايش را باز شنود چشماست . سر و صدا را كه مياش خوابيده  ٤سيد حاجي در جاگه شود.شان نگراني ديده ميهمه
  .كندزوار صدايش را صاف مي، نبينشيننديكي مي. مردها كه يكيكندمي

  از سرت دور ُكنَه. . خدا بال رهنشو سيد ٥وارخطا_

  »َده.دا ره آورخي رسولِ هاي مرد از شهر آمدَه و خرق«: گويدمي ،كندي كنار مرد اشاره ميطور كه به خرقههمان

  ».خرقه ره در جان سيد بدهيم بريم كه« گويد:مي شود وعبداهللا َمَلنگ بلند مي

گويد كه كسي زير لب چيزي مي حاجي. سيدودرمي حاجيكند كه بيايد و به سمت سيدزوار به مرد غريبه اشاره مينبي
شود و آهي دهد و بعد بلند ميبرد. چند ثانيه گوش ميزوار گوشش را نزديك دهان سيدحاجي مينبيشود. متوجه نمي

  كشد.مي
                                                             

 حياط ١
(کسی که کربال يا کرباليی (کسی که مشهد را زيارت کرده)بين مردم افغانستان اگر بخواهند کسی را با احترام صدا کنند به آخر اسمش زوار ٢

 اضافه می کنند. رده)را زيارت ک
  عمامه ٣
  رختخواب ٤
  پريشان و نگران ٥



٢ 
 

  خوانَه.ن مياهنوز كه هنوزَه دارَه نماز بار_

مردها جوري به شود بدهند. پوشاندن خرقه كه تمام ميحاجي كه خرقه را به تن سيد كنندزوار كمك ميچند مرد به نبي
 كهنه و آفتاب نگيلُ گيرد. مي. غريبه سرش را باال اهند بدانند تا كي بايد صبر كنندخوكه گويا مي اندچشم دوختهغريبه 
. همان  گيردميكند را با سر آستينش مي ٦للجَ اش جَ هاي عرق كه روي پيشانيگذارد. دانهاش را روي زمين ميخورده

بايد همه جا ره تاريك نگه حالي «: گويدمي هايش را باور كنند،تا مردها همه حرف سرپا بماندكند طور كه تالش مي
  ».بينيداش را ميتا غروب منتظر بمانيد. نتيجه و . دور تا دور سيدحاجي بشينيدداريد

ار بعدازظهر است. گرما ساعت نزديك به چه بندند تا نوري به داخل نيايد.ها را مي٧شوند و همه كلكينچند مرد بلند مي
پارچه اي را جلوي  .دآورمي چاي سبز را  ٨ي َپتنوسحاج. زن سيدو تمام جانشان از عرق تر شده استكند بيداد مي

 ريزد.شُر و شُر از صورتش ميكند عرق چاي را كه پخش مي .شده داخلش استكند كه چند تكه نان بياتمردها باز مي
نشينند مردها جلوتر مي كند.افتاده است نگاه مي ١١الرگذارد و به سيدحاجي كه بيرا كنارش مي ١٠جوشچايو ٩چاينَك

اند. سير كه مي اني است كه خوردهترين نخورند كه گويي خوشمزهدار ميشوند. چنان مزهو به خوردن نان مشغول مي
  نشينند.شوند پَس مي

هاي لتي گرفته تا مسافراني كه از راه. از خان و ارباب و نفرهاي دوبودحاجي همه قِسم آدمي آمده سيد سر دسترخوان
مردم به نماز باران سيدحاجي اعتقاد شد، سيدحاجي هرروز نماز بارانش بر پا بود. ١٢آويوقتي خشك .آمدنددور مي

سيدحاجي نماز باران را مرتب ميخواند . بعد از چند ماه كه سيدحاجي نماز خشكاوي شده بود داشتند. سالها پيش هم كه 
آخرين باري كه در حال خواندن نماز باران بود، حالش بد شد. بعد از آن  را ميخواند باران باريد و خشكاوي خالص شد.

ورشان . هميشه تننتواند يك عده مهمان را نان دادهسخت است كه زنش  برايديگر نتوانست از جايش بلند شود و حاال 
 ١٣خوانشسترمطبخش را هميشه پردود كند و دِگذارد اين چند سال آبادي اما نمي آويخشكداغ بود و نان تازه داشتند. 

حاال از پا افتاده و نمي تواند نماز بخواند اما لب هايش مدام تكان ميخورد.گويا چيزي ميخواند و كسي متوجه  .پهن باشد
  نمي شود.

 كشد. مياش ميبه پيشانيزوار دست شود. نبي. مدام به مردها خيره مي١٤پالدهاي سيدحاجي انگار چيزي را ميچشم
  ». آيت الكرسي ، چهارقل ، الحمد. اي رقم َنمِشَه . هركس هرچه ياد داريد بخوانيد «:گويد
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طور انشود. هممشغول مي به ذكر گفتن كند وحش را پيدا ميگردد. تسبيي لباسش دنبال چيزي مياز روي جيب پاره 
  د.نآييكي پايين ميهاي تسبيح هم بين انگشتانش يكيخورد، دانهتند تكان ميهايش تندكه لب

اهي گهگواند. خزي ميزند و چيكتابي همراهش است كه هرچند دقيقه ورق مي .گويدسته و چيزي نميغريبه ساكت نش
 اك مياش را پي پيشانيهاي روريز عرقدهد. يكو او سرسري جوابشان را مي كنداز مرد ها سوالي ُپرسان مي يكي

يع . سرشودم ميم در چشد غريبه با سيدحاجي چش. مرتواندهايش باز است ولي چيزي گفته نميكند . سيد حاجي چشم
  .شودو به كتابش خيره ميدزدد مي نگاهش را

  »؟وقت نماز شام شده همشيرَه «:كندمي پُرسانيكي از مردها كه كنار كريم نشسته است، 

ي ادقيقه يگان ده«هد:دجواب مي اندازد.ميي روي ديوار نگاهي خوردهشود و به ساعت خاكبلند ميزن سيد حاجي 
  »ماندَه.

زوار يه نبشمش بكه چريبه . غهايشكند به باال زدن آستينشود و شروع ميزوار بلند ميشود نبينزديك اذان كه مي
  شود.افتد، مانع رفتنش مي مي

  نمازَه هر وقت مِشَه خواند!. تانيد نماز بخواندلش خوب نشده نميتا وقتي سيد حا_

نشيند صداي گردد تا سر جايش بنشيند. همين كه ميكند و دوباره برميخاراند. كمي فكر ميزوار سرش را مينبي 
شود دارد. وارخطا ميكنند. زن سيدحاجي خيز بر ميهايشان را تيز ميهمه گوش آيد.هاي توي حاولي ميافتادن تَشت

شوند. ها باز ميكلكين وزد.شود. باد به شدت ميكند گرد و خاك بلند ميدر خانه را كه باز مي كه كدام اتفاقي افتاده.
كبوترها  رود.تر ميعقبكند و كمي گرد و خاك چشمانش را اذيت مي روند.هاي روي بند، هركدام به سمتي مي١٥كاال

كوبد كه گويي با كشد كه قطرات درشت باران جوري بر همه جا ميدقيقه طول نمي چندناگهان به داخل خانه ميآيند. 
زوار كه هنوز نبي .شودگذرد باران بيشتر و بيشتر ميهرچه مي شود.بوي خاك باران زده بلند ميزنند. كلوخ به جايي مي

  كند.را باز و بسته مي باورش نشده، چشمانش

  بارَه !باران مي بينيد.باران، باران ...مي_

هايشان خيس نشود، تا گرد و خاك ، تا دستدننهاي خودشان نبيانگار تا با چشم گيرند.هايشان را زير باران ميدست
ران بابابابابا«: گويدخوشحالي ميرود و با بيرون مي ١٦لوچپاي كريم شود.باورشان نمي صورتشان را خود باران نشويد،

  رود.دستانش به سمت آسمان مي كشد.نبي زوار نفس راحتي مي ».اران استاباباباخدا قسم ببببب است،

  . خدايا مرحمتت را شكر_
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شود. بيند بلند ميزوار را كه ميخواند. نبيرا ميهنوز نشسته وكتابش . رودگردد. به اتاق ميغريبه ميبا چشمانش دنبال 
  برد.كند. او را به سمت در ميمي ١٧ماخيرود و با او رويزوار به سمتش مينبي

  اي است كه آوردي.مرد! اينها بخاطر وجود خرقه ات را زياد ُكَنهخدا رزق و روزي_

  ».هدا خيرت بدَخخخ. خست ميگَه رارارازوار رانبي«گويد: بلندتر مي كريم از آن طرف

كه د ال صحبتنحالي در حهمه با خوش .گويدزوار چيزي ميشود و هركسي به تاييد از حرف نبيتر ميپچ ها بلندپچ
. ردمفته اي مان كجا رعقل و هوشت« :گويدشود، ميصداي ضعيفي كه اين بار فهميده ميسيدحاجي از پشت سرشان با 

  »ي رسول خدا است ؟! كي گفتَه كه اي خرقه

زوار از آن طرف نبي »حالت بهتر شده سيد؟« گويد : با خوشحالي و زيركي ميكند. اش را صاف مي١٨كورتيمرد غريبه 
  .آيدجلو مي

  بيني اين بارانَه؟است كه خرقه پيامبر است. نمي ١٩اي خو مالوم_

  ».ه حاجيهم بهتر كردَ حال تو را«  :با مهرباني مي گويد رودزن سيدحاجي كنارش مي

 .َد قندهار استخرقه رسول خدا « گويد : آورد و بلندتر ميتنش است را در ميكند. خرقه كه در سيدحاجي ترش مي
انقدر سادَه  ٢٠ي قندهارم از رسول خدا باشه؟ َبچيدانيد كه او خرقهاز كجا ميتازه!  هركسي نميتانَه حملش كنه.

  »ستين؟اَ

هانش را قورت دريبه آب غد . مرباور كنند. همه منتظر بودند مرد غريبه جوابي داشته باشد تا اي بين مردها افتادهمهمه
 ريضاماي شفاي بر رقه راخما اي « گويد:اي در سرش زده باشد مي. ناگهان انگار جرقهِمن مي كنددهد. كمي ِمنمي

  »كنيم تا به فقرا كمك كنيم.پول جمع ميچرخانيم وبه روستا مي روستا

  ».هوشيار مردَگ است عجب .زندچطور خوب گپ مي« نبي زوار با لبخند مي گويد:

 َته؟خدا نيس ه از رسولچطور ميگي اي خرق سيدحاجي «:گويدمي دهند. عبداهللا َملَنگبقيه مردها هم سر تكان مي
  »ميتاني ثابت كني؟

ما باور  ه داري تاتو چ .يمخرقه باور پيدا كردها سيد. اي مرد كه ثابت كرد. ما به «گويد : نبي زوار پشت سرش مي
  »كنيم؟!

  شود.اجي اشك در چشمانش جمع ميحسيد
                                                             

  روبوسی ١٧
  ُکت ١٨
 معلوم ١٩
 چرا ٢٠



٥ 
 

. كار ما از ٢١دادمكردم و تمام آبادي را َدر مي! من اگر نعوذباهللا جاي خدا بودم، يك صاعقه نازل ميقربان خدا شوم_
بَه فرمان خدا نيستيد حالي بَه حرف اي غريبه  حرام است. اي باران بِره شما كه حالي نمازتان قضا مِشَه .بخشش نيست

  كنيد؟خوانيد؟شرم نميمينمازتانم نَ 

ندازد و ااهي ميحاجي نگگردد. به سيدرود و دوباره برميغريبه كه خودش از ديدن باران شوكه شده به سمت در مي
  !»اَره سيدراحتي ندنيامده. اي كه ناحالي خو خَير است كه اين همه نماز باران خواندي و باران «گويد: مي

  رود .. سيدحاجي به سمت مرد غريبه ميافتندپچ ميمردها به پچ

  اي شَيطانَه. گپايِش باوركردني نيست. هوش بگيريد اوو مردم!_

 !سيد« د:گويمي د.گيرا ميررود و بازوي سيدحاجي كند. ميزوار كنار مرد غريبه ايستاد شده. گلويش را صاف مينبي
  »شما بايد بيشتر استراحت كنيد. اي َرقَم حالتان بدتر ميشه.

برد. يي سرش مقه را باالماند. ناگهان خردهد. چند ثانيه اي ساكت ميهايش فشار ميخرقه را ميان دستسيد حاجي 
  ود.شنيده ميتنها صداي سيد است كه شآيند. به لرزه درمي زند انگار تمام ديوارهاي خانهحرف كه مي

مَه اي شود. ردم ثابته اي م، اگرنه جانم را بگير تا باگر اي خرقه رسول خدا است كه هيچ. ا تو خود شاهد باشخداي_
  خواهم!شفا َره نمي

يگردد و ردها برممت مس. به  باران به شدت مي بارد. سيدحاجي دست هايش را زير باران مي گيرد و چيزي مي خواند
ريكين لب كلكين ا كنار هوتر هد. مردها با تعجب منتظرند تا ببينند چه اتفاقي مي افتد. كبخرقه را روي زمين مي گذار

مي گذرد .  ند دقيقهد . چنشسته اند و خيره شده اند به سيدحاجي . سيدحاجي خم ميشود و سرش را روي خرقه مي گذار
ي به سمتش مي ن سيدحاجزنند. كاجي را بلند باران كمتر مي شود . مرد غريبه به نبي زوار اشاره مي كند تا بروند سيدح

  »استراحت كني ايد برويبو سيد، بلند ش:« رود. نبي زوار هم از دنبالش. بازو هايش را كه مي گيرند، نبي زوار مي گويد 

كبوترها  و زاري. شيون صدايي از سيدحاجيي نمي شنوند و حركتي نمي كند. زن سيد  با صداي بلند شروع مي كند به
 پرواز در مي آيند. باران قطع مي شود...به 
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